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MEHMET KUBAT

  

Avukat Bekir Berk abinin mahkemedeki müdafaalarından hakimlerin ağzı açık kalmış

  

  

*Kendinizi tanıtır mısınız?

  

1954-de Adıyaman-ın Kamışlı köyünde dünyaya geldim.

  

  

*Risale-i Nuru nasıl,nerede ve kimin vesilesiyle tanıdınız?

  

Risale-i Nurları 1963’te Ahmet Tanrıöver-in küçük kardeşi Ömer Tanrıöver vesilesiyle
tanıdım.Bizim Kur’an hocamız idi.

  

Hocamız bizi okuturken kendisi de orada el yazısıyla Risale-i Nurları yazar ve teksir
ederek çoğaltırdı.

  

Bize de bu yazdığı mektublardan birer tane vererek okutturuyordu.
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Ben o zaman mektebe gitmiyordum.İlk okulu okumamıştım.Ancak daha sonraları
dışarıdan dersleri vererek bitirdim.

  

Kur’an kursuna devam ettim.Hocamızın bize verdiği mektublardaki hadisleri
ezberlemiştim.Mesela;

  

“Yûzenu midadul ulemâ-i bi dimâiş şüheda-‘Kıyamette alimlerin mürekkebi,şehidlerin
kanlarıyla ölçülür.’

  

“Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mieti şehid.”

  

‘Ümmetimin fesada gittiği bir zamanda kim benim sünnetime sarılırsa,yüz şehidin ecir ve
sevabını kazanır.’

  

İşte Nurları o hocamız vasıtasıyla tanımışdım ancak Üstad kimdir,bu konuda hiçbir şey
bilmiyorduk.

  

Hocamız 2,5 sene köyümüzde kalmış ve kendisinden çok istifade etmiştik.

  

  

-Daha sonraları Bozovalı Hacı Ahmet bizim köyümüze gelirdi.Sırf Risale-i Nurları tanıtmak
için keçe satmak bahanesiyle tüm köyleri dolaşırdı.Ve bunu gizlice yapardı.Çünkü
yakalansaydı hapis cezasına çarptırılacağını bilirdi.Hatta bir defasında yakalanıp
sorgulanmış.
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Babam bana verdiği o Hastalar Risalesini ondan satın almıştı.

  

Ben yeni yazı bilmiyordum.Haşir risalesi,Uhuvvet risalesi,Hastalar risalesi Osmanlıca
olup,babam bana hastalar risalesini vererek;

  

-Al bunları okursun,zaten Kur’an kursuna da gidiyorsun.-demişdi.

  

İşte o zamandan beri tanımaktayım.

  

-Hanifi abi,Bedir abi,Kâtib abi ve babam Adıyaman-a geldiklerinde aile dostumuz olan
Mehmet Polat abiye ve Hacı Mahmut Allahverdi abiye uğrarlar ve onlar da bizlerle çok
ilgilenirlerdi.

  

Böylece medresede dersleri dinlerdik.

  

1969-da ben okula başladım.Ali Topaç abi kanalıyla da dershaneye devam ettim.

  

O zamanki siyasetin yoğunluğu bizde tevakkufa sebeb olmuştu.

  

  

*Risale-i Nurla alakalı unutamadığınız bir hadiseyi anlatır mısınız?
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Abdulhamid Doğan’ın derslerde okuduğu müdafaaları hiç unutamıyorum.Çok
etkilenmiştim.

  

Mücahid hocanın ihlaslı okuyuşları da beni çok etkilemişti.

  

Bir de H.Mahmut abinin çıkarmış olduğu gazetedeki bir şiirden dolayı sorumlu müdür
olarak Samsat İlçesine gittiğinde savcı tarafından mahkemeye verilmiş ve bu vesile ile
Avukat Bekir Berk abi geldiğinde,ben de mahkemeye gitmiştim.

  

Onun o mahkemedeki müdafaalarından hakimlerin ağzı açık kalmış,bizleri çok hayran
bırakmış ve mahkeme de beraatla sonuçlanmıştı.

  

  

*Sizin nazarınızda Adıyamanda , Türkiye ve Dünyada Risale-i Nur hareketi
Başlangıcından günümüze- nasıl görülüyor?

  

Hizmetleri fevkalade görüyorum.30 yıl önce en fazla 20-30 kişiyle,H.Mahmut abinin küçük
dershanesine hepimiz sığıyorduk.

  

Şimdi ise bütün cemaatleri de göz önünde bulundurursak,yüzdelik itibarıyla çok artış
olmuştur.

  

Böylece bütün cemaatler birbirlerinin eksiğini tamamlamaktadırlar.Ben bunlarla
övünüyorum.Bunlar beni sevindiriyor.
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*Risale-i Nurdan en çok okuyup istifade ettiğiniz yerler ve cümleler nedir?

  

Risalelerin hiç birini birbirinden ayıramıyorum.Ancak mektub ve müdafaaları çok
okuyorum.

  

Çünkü üstadın hayatı beni çok etkiliyor.

  

  

*Üstadın 28 sene hapis yatması,19 defa zehirlenişi vs çileli hayatının sizde uyandırdığı
duygular nelerdir?

  

Üstadı tanımamıza vesile oldu.

  

Üstadı biz eğer tanımamış olsaydık,belkide şimdi ne haldeydik.

  

Hadisde vardır:”Asrının imamını tanımayan,cahiliyet üzerine ölmüştür.”

  

Ben bu hadisin sahih olduğunu da kaynaklardan tesbit etmişimdir.

  

  

*Said Nursi hazretlerinin toplumun birlik ve kardeşliğinde oluşturduğu önemli hizmetler
nelerdir?Bu yolda neler yapmış,neler kazandırmıştır?
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Üstad bu uğurda hayatını feda etmiştir.

  

Bizlerin birlik ve beraberliğimizi sağlamamız,İslâma hizmet etmemiz,birbirimizi sevme ve
saymamış için çaba göstermiş,bu uğurda hayatını feda etmiştir.

  

  

*Gençlere ve gelecek nesillere bu konuda nasıl bir mesaj verirsiniz?

  

 

  

Gençlere okumalarını..Risale-i Nurları okusunlar..okusunlar..okusunlar..bunu tavsiye
ediyorum.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK/NUREDDİN GÜRSOY
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